MENIGHETENS BORTRYKKELSE I ENDENS TID
Hva var det store samtaleemnet i den første menigheten? Det må ha vært Jesu snare komme
og menighetens bortrykkelse. Nå har vi opplevd frelsen, Åndens dåp, helbredelser, de
åndelige nådegavene, men hva blir det neste som kommer til å skje med oss?
Det som hele tiden er oss nærmest er bortrykkelsen. Men mange kristne i mange menigheter,
har glemt sannheten om Jesu gjenkomst og bortrykkelsen. Jeg ønsker å bringe dette til
oppmerksomhet ved forkynnelsen.

TALTE JESUS OM BORTRYKKELSEN?
Selv om bortrykkelsen av de hellige var en hemmelighet som først ble åpenbart for apostelen
Paulus, kan det være at Jesus talte om dette men uten å gi detaljene om menighetens
bortrykkelse. Han sier:
- La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom.
Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for
dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta
dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Joh 14:1-3 NB
Han hadde langt mere å fortelle dem men deres mentale tilstand var ikke av en slik karakter
at de kunne ta imot det. Men det ville komme en tid, etter Pinsen, da Ånden ville åpenbare
sannheten for dem.
- Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer,
sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv,
men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.
Joh 16:12-13 NB

DET JESUS FORTELLER DEM ER AT,
1) han går til Faderen,
2) han vil gjøre i stand plass for dem,
3) han vil deretter komme igjen for å hente dem til dette stedet,
4) dette vil skje ved at han ta sine disipler til seg,
5) så skal de hellige, menigheten, vare hos ham og se ham være sammen med ham.
Jesus taler om menigheten bortrykkelsen
Hvis vi skal tyde disse ordene fra Jesu munn, må det bli at etter at han har gått tilbake til
himmelen, vil han komme igjen, men ikke sette sine føtter på jorden. I stedet vil han hente
sine til seg og bringe dem til den bolig i himmelen han har forberedt for dem. Dette vil jeg
kalle "bortrykkelsen".

BORTRYKKELSEN PÅ GRUNNTEKSTEN
Det greske ordet som er brukt for bortrykkelse er ordet HARPAZO.
I denne oversettelsen av Bibelen (NB) brukes to ord "rykkes opp" mens det på grunnteksten
heter harpizo, hvilket betyr "rykket opp". Vi ser altså at apostelen Paulus trodde at en dag
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ville menigheten av både hensovnede og levende bli bortrykket. Så fra dette skriftstedet har
vi altså ordet "bortrykkelsen" eller rykket opp i skyer. Dette ordet forekommer 14 ganger i
det nye testamentet. Det betyr Å BLI GREPET OG RYKKET BORT MED KRAFT. Vi kan se på
noen av disse skriftstedene hvor dette ordet forekommer:
- Så bød han å stanse vognen. Og de steg begge ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og
han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen
så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Apg 8:38-39 NB
- For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og
med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er
blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal
vi for alltid være sammen med Herren. 1Tess 4:16-17 NB

HVA ER MENIGHETENS BORTRYKKELSE?
I 1. Tess, lærer apostelen Paulus at når vår Herre Jesus Kristus kommer tilbake for å hente
sin menighet, vil alle de som trodde på ham bli fysisk oppreist fra gravene. Når denne
oppstandelsen skjer, vil alle de som lever og tror på Jesus bli forvandlet og få herliggjorte
kropper. Disse to gruppene, de hensovnede, altså de som døde i troen på Jesus og de levende
troende, bli bortrykket og møtes med Jesus på skyen.
For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er
sovnet inn, sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og
blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet
inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst
og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er
blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal
vi for alltid være sammen med Herren. 1Tess 4:14-17 NB

GJELDER BÅDE DE LEVENDE OG DØDE KRISTNE
Det er helt klart at bortrykkelse gjelder alle de troende som lever på jorden, både små og
store, fattige og rike, uansett rase eller språk. Men ikke bare de som lever ved Herrens
tilkommelse. Også de som har gått bort i troen på Jesus skal oppleve bortrykkelsen.
- Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere
ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto
opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. For dette sier
vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles
ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra
himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus
skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes
opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.
1Tess 4:13-17 NB

DET SKJER EN TOTAL FORVANDLING
Men bortrykkelsen er også en forvandling.
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Se, jeg sier dere et mysterium: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet,
brått, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp
uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd
uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. 1Kor 15:51-53 NB
Det betyr at ved bortrykkelsen som kommer når Herren vender tilbake, vil alle de troendes
kropper bli mirakuløst forvandlet. Denne forvandlingen skjer fort, i løpet av et øyeblikk når
den siste basunen lyder. Den forvandlingen som skjer fører alle de hellige inn i en helt ny
dimensjon, den uforgjengelige og evige tilstand. Vi har nå sett på to skriftsteder som omtaler
bortrykkelsen og forvandlingen. Men det finns ett til i NT.
- Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste
Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i
dere. Rom 8:11 NB
- For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den
herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn
skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans
vilje som la den under forgjengelighet, Rom 8:18-20 NB
- Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss
selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Rom 8:23 NB
Her lærer apostelen Paulus at bortrykkelsen og forvandlingen fører til en åpenbaring av
Guds sønner og døtre. Dette miraklet skjer ikke ved hær eller makt men ved at Den Hellige
Ånd som alt nå er i de troende, utfolder sin makt på alle og både forvandler våre legemer og
bortrykker alle de troende til et møte med Jesus. Dette var Paulus håp og er alle de troende
håp for tid og evighet.

FORVANDLINGEN FRA DET FORGJENGELIGE TIL DET UFORGJENGELIGE
Det er da nødvendig at våre legemer forvandles. Hvordan dette i praksis vil skje, er det
umulig å se i detaljer. Bare at vi skal forvandles, i ett nu, i et øyeblikk. Dette er ett av de store
og ufattelige under Gud Herren gjør ved Jesus komme for menigheten.
- Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av
Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Og mens vi er her, sukker vi, fordi
vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. For så sant vi er ikledd den, skal
vi ikke bli funnet nakne. Vi som er i dette teltet, sukker under byrden. For vi vil ikke bli
avkledd, men overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet. Men han som har satt
oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. 2Kor 5:1-5 NB
- Se, jeg sier dere et mysterium*: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet,
brått, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp
uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd
uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige er
blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ordet
oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. 1Kor 15:51-54 NB
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FORVANDLING TIL LIKHET MED JESUS
Våre kropper blir dermed forvandlet til likhet med Jesu kropp
Ikke så at vi blir like herlig som Jesus i sin herlighetskropp, den han nå har i sin himmelske
verden. Men vi blir forvandlet til likhet med ham så langt det går an.
- Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som
frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme
ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Fil 3:20-21 NB

BORTRYKKELSEN KOMMER FØR DEN STORE TRENGSEL
Dette har det vært sterk uenighet om i kirkehistorien, helt til i dag. Vi skal ikke gå inn i
detaljer om denne uenighet. Jeg med tusener av andre bibelfortolkere tror at Jesus kommer
for menigheten FØR den store trengsel og at det ikke er andre ting som skal skje før
bortrykkelsen. Den kan finne sted når tid som helt. Halleluja. Vi må være rede.
Det er utenkelig at menigheten skal være på jorden når Guds vrede går over jorden. For Guds
folk blir alltid reddet ut av trengsel i tide. Vi henviser til Noa og vannflommen. Han og hans
familie brukes som et eksempel på Guds redning. Likeså Lots redning ut fra Sodoma og
Gomorra.
- Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De åt
og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte – like til den dagen da Noah gikk inn i arken. Så
kom vannflommen og ødela dem alle. På samme vis – slik som det var i Lots dager: De åt og
drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot
Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. 30 Slik skal det også være på den
dagen Menneskesønnen åpenbares. Luk 17:26-30
Jashers bok forteller at i det siste året før vannflommen kom, hadde alle de andre hellige på
jorden blitt tatt hjem til Gud. Den siste av disse var Metusalem som ble 969 år. Så det var
ingen andre hellige tilbake på jorden da Noa og hans familie gikk inn i arken. Den ble dem til
frelse og er et eksempel på Guds omsorg for dem som tror. Ingen av de rettferdige skal
omkomme i Guds straffedom eller Guds vrede.

GUD TOK HJEM HELE DEN HELLIGE SLEKTEN FØR VANNFLOMMEN
Den første som fikk oppleve en bortrykkelse var Enok. Han var en profet og en stor konge
(Jashers bok) i mange av de årene han var på jorden. Han vandret med Gud og ble borte.
- Da Enok var sekstifem år gammel, fikk han sønnen Metusjalah. Og Enok vandret med Gud i
tre hundre år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fikk sønner og døtre. Alle Enoks
dager ble tre hundre og sekstifem år. 24 Og Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud
tok ham til seg. 1Mos 5:21-24 NB
- Ved tro ble Enok rykket bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud
hadde rykket ham bort. For før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrdet at Gud hadde
behag i ham. Heb 11:5 NB
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Ingen troende mennesker døde i vannflommen. Alle som var gudfryktige og tilhørte den
troende slekten, ble tatt bort fra Jorden før vannflommen. Dette finner vi i "Den Rettskafnes
Bok" eller også "Jashers bok"
Engelsk:
"And all who followed the Lord died in those days, before they saw the evil which God
declared to do upon earth". Jasher 1422 AM
Norsk:
"Og alle som fulgte Herren døde i de dager, før de så det onde Herren har sagt han vill gjøre
på jorden."
Engelsk:
"And after the laps of many years, in the four hundred and eightieth year of Noah, when all
those men, who followed the Lord, had died away from amongst the sons of men, and only
Methuselah was then left, God said unto Noah and Methuselah..."
Norsk:
"Og etter at mange år hadde gått, i det året Noa var firehundre og åtti år, når alle de
menneskene som fulgte Herren hadde dødd ut blant menneskenes barn, og bare
Metusalem var igjen, da sa Gud til Noa og Metusalem …"
Engelsk:
"And all the sons of men who knew the Lord, died in that year before the Lord brought evil
upon them; for the Lord willed them to die so as not to behold the evil that God would
bring upon their brothers and relatives, as he had so declared to do..."
Norsk:
"Og alle mennesker som kjente Herren, døde i det året før Herren brakte ondt over dem,
for Herren ville at de skulle dø så de ikke skulle se det onde som Gud ville føre over dere
brødre og slektninger, slik han hadde sagt han ville gjøre…"

BÅDE DET GAMLE- OG DET NYE TESTAMENTET BEKREFTER DETTE
La oss se på noen vers fra GT som bekrefter dette:
- Dine døde skal bli levende. Mine lik skal stå opp. Våkn opp og juble, dere som bor i støvet!
For dugg over grønne urter er din dugg, og jorden gir døde tilbake til livet. Mitt folk, kom inn
i dine kamre og lukk dørene etter deg! Skjul deg et lite øyeblikk, inntil vreden går over!
For se, Herren går ut fra sin bolig for å hjemsøke dem som bor på jorden for deres
misgjerning. Jorden skal la det blod som er utøst på den, komme for dagen, og ikke mer
dekke sine drepte. Jes 26:19-21 NB
Dette er jo et forunderlig ord som bekrefter hendelser som skal skje i endens tid. Det taler
om en oppstandelse av Herrens døde:
1.
2.
3.
4.

Herrens døde skal bli levende, hans lik skal oppstå.
Det blir jubel etter at hans døde har stått opp.
Jorden skal åpne seg og gi tilbake de døde som er i den
Herrens folk skal gå inn i trygge kamre og skjule seg, men bare en stund
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5. Vreden kommer men Herren hellige er i trygghet i sine kamre
6. Herren kommer ut fra sitt bolig i himmelen og straffen går over jorden
7. Folkeslagene må står til rette for sine ugjerninger gjennom generasjoner.
Hva kan vi sammenligne dette med i henhold til NT?
1.
2.
3.
4.

Oppstandelsen av de hensovede i Kristus og bortrykkelsen sammen med de levende
Vi skal til bryllupet i himmelen og sitte bord med alle hellige fra GT
Etter dette kommer Guds straffedom over nasjonene og hans vrede åpenbares
Men menigheten er i trygghet i himmelen i sine kamre.

LA OSS NÅ GÅ TIL DET NYE TESTAMENTET
Apostlene var helt klare på eskatologen i sine brever og undervisning. Vi begynne med
apostelen Paulus.
- For fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er
deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den
inngangen vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende
og sanne Gud, og vente på hans Sønn fra himlene – han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus,
han som frir oss fra vreden som kommer. 1Tess 1:8-10 NB
- Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som
frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme
ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Fil 3:20-21 NB
- Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra
vreden. Rom 5:8-9 NB

GUDS VREDE ÅPENBARES PÅ MENNESKER PÅ JORDEN
- For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos
mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Rom 1:18 NB
- Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time
som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Åp 3:10 NB
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